
 Nyhedsbrev 
 

info@fanefjordskovpavillon.dk 

 
Husk i juli: 

Vi holde sommerferie 
pause for banko spil i 
juli men er tilbage d. 10. 
august med spisning fra 
kl. 17.00 og bankospil kl. 
18.30 

 
Husk i august:  
 
3. august  
 
Stor anlagt DGI løb i 
skoven 
 
Vi griller hjemmelavet 
burger foran skovpavil-
lonen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. august 
 
- banko spil start kl. 
18.30 – husk vi servere 
dagens middag i restau-
ranten fra kl. 17.00 til 
særpris på 100 kr. pr. 
pers. 

 Banko spil med 
præmiegavekort fra 
REMA 1000 i Steg 

 1 række (75,-) + 2 
rækker(100,-) + hele 
pladen(150,-) 

 8 spil før pause og 7 
spil efter pausen 

 2 lotteri serier med 
gaver fra Fanefjord 
Skovpavillon 

 Kaffe / øl / vand 
samt oste og rulle-
pølse madder kan 
købes i pausen. 

 Overskuddet til til-
falde forskellige for-
eninger på Møn. 
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SOMMER 

Nu er det høj sommer og Møn er allerede nu invaderet af turister. Derfor har vi åben alle ugens 
dage fra kl. 12.00. 
Vi glæder os til at betjene alle vores gæster i vores skønne plet af paradis med frokost og aftens 
mad. 
 
Som noget nyt tilbyder vi en stor sommer ta´selv  frokost buffet  dagligt fra kl. 12-15 - her kan 
man forsyne sig med alt fra sild til ost og alt det midt i mellem samt lune retter.  
Spis så meget du vil for 100 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fra kl. 17.00 - Har vi åben for vores a la carte restaurant. Som altid har vi et lille og godt spise 
kort med 2 forretter, 2 hovedretter og 2 desserter. Idet kortet ikke er så stort bliver der kræset 
for det hele. 
 
Vi har som noget nyt Bøf og Salat hver aften - Vi tilbyder en stor T-bone steak á 375g  med fri 
salatbar og dagens kartoffel for 159 kr. 
 
Vi har en kæmpe salatbar med dressinger og i denne salatbar er der op mod 20 forskellige ting 
til din salat, det er bare at gå i gang med at mixe lige det du kan lide. 
 
 
 
 
 
 

 

Unesco biosfære Møn 

 
Møn, de omkringliggende øer og vandområder blev den 14. juni 
2017 optaget i UNESCOs verdensomspændende netværk af  
biosfæreområder. 
 
Du kan på linket læse alt om Møn som Biosfære område  
https://vordingborg.dk/biosfaere-moen/biosfaere-nyt/ 
 
Det er klar at Fanefjord Skovpavillon støtter op om Biosfære Møn 
aktiviteter, hvorfor vi naturligvis er officielle: 
 

 
 

Fanefjord Skovpavillon ligger i pagt med naturen midt i Fanefjord 
skov.  
Vi er et af de mørkeste steder på Møn og har gjort alt for at mindske 
lysforurening.  
Her kan man nyde et måltid mad med sæsonens friske lokale råva-
rer.  
Vi sigter økologisk i vores produktion.  
Stedet emmer af historie, som vi gerne formidler videre til gæster. 
 
Vi fortrækker lokale råvarer og økologiske. Vores indsatsområder 
er: Dark sky arrangementer med foredrag og gastronomi bygget 
over stjerner; foredrag om skoven, Team Building i skoven.  
 
Unesco Biosfære Partner Gitte og Lars Kleist Fanefjord Skovpavillon 

 

'Lokal fremstilling med omtanke' 

Bevæg dig for livet d. 3. august i Fanefjord Skov 
 

Se mere på DGI hjemmeside: www.bevaegdigforlivet.dk/loeb  - vi servere hjemmelavet bur-
ger fra grill  med masser af dejligt tilbehør til 50 kr. pr. stk. 
foran Fanefjord Skovpavillon   
Naturligvis kan der købes drikkevarer efter behov denne særlige aften 

https://vordingborg.dk/biosfaere-moen/biosfaere-nyt/
http://www.bevaegdigforlivet.dk/loeb

